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  1 »رياست شورا كارزار« اعتراض به تحرير
  حقوقدان  -اميرفيض

 اعتراضی را متوجه تحرير ،چند روزقبل ؛ھا که امروز ھم تحريرات را بادقت ميخواند يکی ازسنگری
   .ارائه وبحث است(کارزاررياست شورا) مطرح ساخته که قابل 

تی درصور ،تحرير شما (اميرفيض) برمبنای مقام رياست شوراست ؛فشرده اعتراض ايشان اين است که
ومن به اعتباراصالت واطمينانی که به تحريرات شما  ،که دراساسنامه شورا چنين مقامی متذکرنشده است

ورای ش اعتراض به اينکه چنين مقامی در مطالبی را درگفتگوھا مطرح ساختم که با ھا،نآدارم با اتکای به 
مقصود ازاين فکس اين است  ،وجود ندارد، احساس سبکی وقدری ھم شرمساری کردم !!به اصطالح ملی

چنين مقامی برای  اعالم ثارآ از ياآ ،انتخاب کرده ايد که شما به چه اعتباری اين مقام رابرای اعليحضرت
   .قرارميدھم بيت خودتان رامستند  ؟ايشان غافل ھستيد

  اورا دوا دادن طبيب شھر که ھرخسته را دوا بخشد        نه حجت است مر

***  

(کارزار رياست شورا) به مقام رياست شورا استناد شده  ماندم که چگونه درتحرير ،اعتراض را که گرفتم
 کنند که مه شورا رجوعاست بھترديدم که ازجاويد ايران کمک بگيرم وازايشان خواستم که به اساسنا

وچگونه انتخاب ميشود. وضمنا خود من  مقام رياست شورا چيست؟ چه تکاليفی دراساسنامه شورا دارد؟
   .ب داده شده استآ(کارزاررياست شورا) رجوع کردم تا به بينم که چه دسته گلی به  ھم به تحرير

قط ف .رياست شوراست فاقد مقام ! اصال(شورای ناپيدا) دريافت شد که اساسنامه شورای تجزيه طلبان
شده که درنشست ھيئت مديره ودفترسياسی شخصی بعنوان مديرجلسه انتخاب ميشود که وظيفه او  متذکر

ان برقراری جلسه ھيئت مديره ويا دفترسياسی است موقتی ومحدود به زمرسوم جلسات ھمانطور که م
  .ودرحقيقت ناظر جلسه است است واين مقام جزء ارکان شخصيت حقوقی نيست 

رابرای  رياست شوراتحرير نميبايستی عنوان  ،بنابراين ھمانطورکه معترض محترم توجه داشته
ودرپايان اعالميه منتسب به ايشان که درست است که اين عنوان زيرنام ايشان  ،اعليحضرت قائل ميشد

يک شخصيت  هوچيزی که دراساسنام ن اصالت ميداد آتحرير نبايد به  ولی  ،مده استدر سايت رسمی آ
   .ن شخصيت حقوقی باشدآبه ی برای کسی ويا وابستگان  حقوقی وجود ندارد نميتواند سمت

 و جعل است اسمت رياست شورميبود که مبازه ھرکه بودن اوضاع  ،تحريربايد متوجه بلبشوئی وھرکه
  .ن کمترمشمئز بشوندآازتعفن  !رياست شوراشخصيت تا بسياری را جذب کند وبه اعتبار دام،
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اين انتظارازمقام رياست شورا حق و قانونی است مده است <آست که درھمان تحرير دفاع تحرير اين ا
  .>انتخاب خودشان رابعنوان رياست شورا ارائه بفرمايند که رفع شبھه شود سندکه .......

 ين دليل که اگرتحريربه مبانی حقوقیبه ا ؛توضيح باال درتحريرمورد بحث قانع کننده نيست ،بنظربنده
ودرخواست ازاعليحضرت به اينکه موقعيت حقوقی  ،ن استناد ميکردآرياست شورا واقف نبوده نبايد به 

خودشان رابعنوان رياست شورای ملی ارائه بفرمايند دليل براين است که تحريردرمبانی حقوقی مقام 
  .، نتيجه گيری ميکردرياست ترديد داشته وتحريرنبايد برمبنای ترديد

                          .باتشکر ازمنتقد گرامی

  حاشيه 

ھا ن آه درشناخت دام ھا ورھائی ازحيله گری درکارمبارزه مرسوم ومعمول است وبخش عمده مبارز
    .مستقراست

ولی درحدی که سمت  ،درمبارزه استو شيادی شنای حيله گری آانتساب مقام وعناوين يکی ازممرھای 
   .مافوق تصوراست    ِ گری  رياست شورا بنام اعليحضرت پراکنده شود کاری بيسابقه وحيله 

 خرعمر خمينی نامه ھا واحکام حکومتی با عنوان رھبرجمھوری اسالمی بوسيله توله اش سيد احمدادراو
 جريان دفترخمينی دريا ھمان آ  .شکارگرديدآامضا ميشد  وپس ازبه درک رفتن او اين جريان تنظيم و

ام بن مت ھا ھمه بوسيله ديگران تنظيم و         ِ نيه ھا وس  بياھم جاری است يعنی اعالميه ھا ودفتراعليحضرت 
باشد اين مبارزه که پس ازسی وچند سال ھنوز ـــن نميدانم. مبارک ما ؟اعليحضرت به جريان می افتد

    .نميدانيم درکجا وزيرلگد اندازی چه کسانی افتاده ايم

***  

ماده است،  ۴۵گانه اساسنامه (تصويب نشده) شورای به اصطالح ملی!! که مشتمل بر  ١١درھيچ يک از بخش ھای 
سخن گفته » دفترسياسی«و » شورای عالی«و » مجمع عمومی«شورا نشده است. ھمه جا از » رياست«اشاره ای به 

بوده باشد و شيوه وروش انتخابش » رياست شورا«شده. اشاره ای ندارد که شورای به اصطالح ملی! می تواند صاحب 
  رياستی بر آن پيش بينی نشده است. » شغل«بنابراين چيست. چون نظر براين بوده بصورت شورا اداره شود، 

اساسنامه به (مجمع عمومی) و (شورای عالی) و(دفتر سياسی) اشاره دارد که در ھر بخش جمله ای مشابه (مجمع تنھا در 
... از ميان خود فردی را به عنوان رييس نشست بر ميگزيند که اداره گفتگو  --رای عالی يا دفتر سياسیيا شو – یعموم

ھا را بعھده دارد ھمچنين يکنفر به عنوان دبير برگزيده ميشود که مسئول تنظيم صورت جلسه وابالغ نتيجه گفتگوھا 
  است...) 

  انتخاب ميشود.  برای يکسالمجمع عمومی تنھا اشاره شده است که، سخنگو توسط اعضای  ۶در بخش 

 برای از دست ميداد، در شورای به اصطالح ملی!! خودرا جايگاه مقام سخنگويی برمبنای اساسنامهچون پس از يکسال 
در  »رياست شورا!» «شغل«، بدون ھرگونه مشروعيت حقوقی بمانند» شورای تجزيه طلبان«در کادر اعليحضرت  اينکه

  جلسه تورنتو به ايشان واگذار شده است. 

  ک-ح


